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DAGAB BESLUTAR ATT BEHANDLA ALLA SINA 
ROSOR MED OPTIBOOST FÖR EN MER HÅLLBAR 
FÖRSÄLJNING
OptiCept Technologies har idag via sin samarbetspartner APH tecknat ett 
kommersiellt avtal för behandling av snittblommor med Dagab. Under hösten 2021 
genomfördes omfattande utvärderingar av OptiBoost teknologin tillsammans med 
APH och Dagab i 200 dagligvarubutiker, resultat som nu leder till att Dagab nu väljer 
att behandla alla sina rosor med OptiBoost.

Dagabs önskemål är att så snart det är möjligt behandla mer än bara rosor och OptiCepts 
ambition är att utveckla metoden så att det kan ske.

Behandlingen av rosorna till Dagab kommer att göras av grossisten APH via det avtal och 
maskin som OptiCept sedan tidigare har med APH. OptiCepts värde av den här affären beräknas 
vara cirka 3-5 miljoner SEK per år.

Dagab är en del av Axfood-koncernen och ansvarar för sortiment, inköp och logistik till Axfoods 
samtliga marknadskoncept. De levererar dagligvarusortimentet till ca 600 egna och samverkande 
butiker inom Axfood. Koncernen strävar för att vara bäst i branschen på hållbarhet.

Under utvärderingen visade OptiBoost ha en signifikant påverkan vad gäller svinn, där en 
halvering uppnåddes samtidigt med en kraftig ökning av försäljningen.

Det kommersiella avtalet är ett steg i att ytterligare stärka sitt hållbarhetstänk och minska svinn i 
blomstersegmentet, samtidigt erbjuda konsumenter en bättre produkt.

”Kundnöjdhet och hållbarhet är centrala frågor för oss inom Dagab. Under utvärderingen vi gjort 
såg vi mycket goda resultat och därför väljer vi nu att implementera metoden fullt ut. Vi ser 
framemot att minska svinnet och att få ännu nöjdare kunder” Säger Daniel Månsson, 
kategoriområdeschef frukt, grönt & blommor, Dagab.

“Det är fantastiskt att Axfood-koncernen som första dagligvarukedja i världen tar beslut att 
behandla sina snittblommor med OptiBoost. Vi ser framemot att fler butikskedjor följer efter.”

Säger Johan Möllerström, VD, OptiCept Technologies.
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Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
+46 768 86 81 78
Johan.mollerstrom@opticept.se

Eller

Ulf Hagman, Styrelseordförande
+46 733 63 63 80
ulf.hagman@opticept.se

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med 
högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart 
ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, 
förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos 
slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre 
produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 
 
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi 
upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. 
OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi 
som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 
 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser 
Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller  certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-27 11:35 CEST.
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